Drenthe’s historie iets anders in kaart gebracht. Deel 2.

Drenthe– Salland
700—800

Update 05-12--2021
Omstreeks het jaar 700 begonnen de Franken, die de macht
van de Romeinen in Europa hadden overgenomen, veldtochten tegen de Friezen om deze gebieden aan hun rijk toe te
voegen en om de bevolking te bekeren tot het christendom.
In 734 werd Frisia ten westen van de Lauwers definitief ingelijfd en in 772 kwam daar Frisia ten oosten van de Lauwers
bij. Daarna begonnen de Franken de gebieden van de Saksen aan te vallen. Drenthe was zo’n Saksisch gebied. Die aanvallen vonden plaats vanuit de reeds in Frankisch bezit zijnde
gebieden. Coevorden werd veroverd in het zuiden en Groningen in het noorden, de twee belangrijkste toegangspoorten naar Drenthe. Vanuit Salland was men het zuidwestelijk
deel van Drenthe al eerder binnengetrokken via Ommen.
Voor elke bezetter van een vreemd gebied is het noodzakelijk om zich tegen aanvallen van de autochtone bewoners te
beschermen. In die tijd bouwde men hiertoe zogenaamde
mottes, een bouwwerk van hout op een heuvel, waar omheen dan een laagte ontstond, een soort gracht, die als het
enigszins kon, gevuld werd met water. In het begin was de
omvang van zo’n motte beperkt, maar al naar gelang de natuurlijke omstandigheden werd die omvang groter, vaak zo
groot dat men binnen de omheining alle voorzieningen had
om gedurende lange tijd te kunnen overleven. Vaak bestond
het geheel uit twee afzonderlijke delen, één met een uitkijkpost en één waar de verblijfsgebouwen waren. Coevorden
en Groningen waren uit militair en bestuurlijk oogpunt zeer
strategische punten, maar ook de invalswegen naar het binnenland van Drenthe moesten gecontroleerd kunnen worden. Daarom werden aan de randen van de Drentse hoogvlakte op meerdere plaatsen bolwerken gebouwd, in eerste
instantie mottekastelen. Op het kaartje hiernaast is de ligging van een aantal weergegeven met een dubbele paarse
cirkel. De toen aanwezige nederzettingen zijn de bruine vlekjes op de kaart. In welk jaar precies deze zijn aangelegd is
niet te achterhalen. Op de pagina’s hierna worden deze nader toegelicht.

Nadat de Franken het gebied Drenthe bezet hadden zullen
zij hebben geïnventariseerd wat er zoal in dit gebied aanwezig was. Bekend is dat priesters op pad zijn gegaan om de
Drenten te bekeren tot het Christendom. Die priesters werden vergezeld door dienstmannen van de keizer en door
goed bewapende krijgers. Die krijgers waren nodig omdat de
Drenten geen enkele belangstelling hadden voor het nieuwe
geloof en van de gedwongen opgelegde verplichting om niet
meer te jagen in de bossen en velden en om grond te ontginnen. Zij bestreden de indringers met alle middelen. De
Franken hadden onder Karel de Grote, bij de bezetting van
Drenthe, op strategische punten versterkingen aangelegd in
de vorm van mottekastelen. Groningen en Coevorden waren
ingericht als bestuurscentra. Op de mottekastelen verbleef
een ridder met de nodige dienstmannen. Zij hadden tot taak
om het gezag te handhaven en de maatregelen te nemen
die Karel de Grote in eerste instantie had uitgevaardigd. Zo
moesten o.a. alle zogenaamde Wodanseiken worden vervangen door kerken. Dat proces ondervond zoveel weerstand dat de Saksische Drenten regelmatig in opstand kwamen. In het jaar 945 was de toenmalige Duitse keizer zo
verbolgen over de geringe voortgang die was geboekt, dat
op de Rijksdag in dat jaar de beslissing werd genomen om
alle graven en abten in het Saksische gebied te vervangen
door krachtige personen. Dat schijnt gebeurd te zijn en omstreeks het jaar 1000 zijn in de meest belangrijkste nederzettingen kerken verrezen. Tevens gaf hij aan ridders uit het
leger grond in gebruik om daarop agrarische bedrijven te
stichten voor de voedselvoorziening van dienstmannen en
het leger. Ook strafte hij de onwillige Drenten door het opleggen van een belasting, bekend geworden als de schuldmudden. Wanneer die voor het eerst is geheven is niet bekend, maar uit een bewaard gebleven rentmeestersrekening
van de bisschop van Utrecht is wel bekend welke nederzettingen er waren en hoeveel bedrijven per nederzetting. Op
de kaart hiernaast zijn alle nederzettingen met een symbool
weergegeven en de nederzettingen met 5 hoeves of meer
ook met naam. Het gebied Steenwijk en omgeving wordt
apart besproken in de laatste pagina’s.

Drenthe tussen 800 en 1000

De op strategische punten gelegen
mottes, die van belang waren voor
de controle over Drenthe, zijn aangegeven met een dubbele cirkel met
ernaast in bruin de naam waaronder
het bekend is of de naam van het
naastgelegen leengoed. Nog enkele
andere op de detailkaarten.

De ligging van bolwerken of mottekastelen in Drenthe, aangelegd na het jaar 800 door of namens de Frankische bezetter.

Coevorden.
Het huidige kasteel in Coevorden geeft de plaats aan
waar een motte zal hebben gelegen. Dit is af te leiden
van een tekening, gemaakt door Jacob van Deventer omstreeks 1550. Hij was landmeter en kaartmaker en voor
die tijd maakte hij redelijk betrouwbare kaarten. De kaart
van Coevorden is met redelijke nauwkeurigheid in te passen in de huidige kadastrale kaart en dan kunnen we enkele conclusies trekken. Hoe de situatie er in vroegere
jaren uitzag kunnen we alleen maar gissen, maar met
bijvoorbeeld de beschrijvingen in de “Quedam narracio”
erbij is het dan toch mogelijk om enigszins die vroegere
situatie te begrijpen. Op het plein voor het huidige kasteel zal de motte hebben gestaan. Het is het hoogst gelegen deel van Coevorden. Waarschijnlijk een natuurlijke
hoogte waardoor een beek die vanuit de richting Stieltjeskanaal kwam werd afgebogen naar het zuiden om
daarna uit te monden in het Schoonebekerdiep waarna
het water dan verder stroomde naar de Vecht. De invalsweg vanuit het Bentheimse, de Eendrachtstraat overgaand in de Bentheimerstraat, volgde in de middeleeuwen een iets noordelijker gelegen route. De Koesteeg
liep in ongeveer zuidoostelijke richting door tot de voorde in het diep. Na een haakse oversteek liep de zandweg
met een bocht in zuidelijke richting door tot de huidige
Eendrachtstraat. Via de Weeshuisstraat ging de weg in
noordelijke richting verder naar Dalen. De westelijke
omgrachting van het motteterrein is mogelijk direct ontstaan na de verovering van Coevorden door de Franken.
De tweede grachtenring is mogelijk aangelegd omstreeks
1200-1225, tijdens de Drentse Vrijheidsstrijd.

In de nabijheid van mottekastelen of burchten aangelegde landgoederen op basis van de “Capitulare de villis enz.” van Karel de Grote.
Na Coevorden, dat in een relatieve laagte lag, was
Dalen, dat op een hoogte lag, een zeer geschikte
plaats om een landgoed aan te leggen, dat kon voorzien in de levensbehoeften van de Frankische bezetters van Coevorden en voor het leger, wanneer
dit op veldtocht was. Wanneer hier een Saksische
nederzetting lag, dan zullen we die moeten zoeken
in het noordoosten, aan de beek. Behalve voldoende
water en andere levensbehoeften bevatte de bodem
langs de beek veel ijzeroer dat kon worden ontgonnen en verwerkt tot gebruiksvoorwerpen en wapentuig.
Na de kerstening van de Drenten werden zij verplicht om een kerk te bouwen. Tot de voorschriften
van het inrichten van een landgoed behoorde ook
het oprichten van een kapel. De kerk van Dalen is
gebouwd halverwege het landgoed en de vermoedelijk oudste nederzetting. Deze oplossing van een
kerk voor de nederzetting en een kapel voor het
landgoed komt meer voor. Dalen heeft zich verder
ontwikkeld rondom de kerk en langs de hoofdweg.
De eerste leenman van het landgoed kan een telg
zijn geweest uit het geslacht van de graven van Dahl
aan de Lippe in Westfalen. Zij bezaten meerdere
goederen o.a. nabij Windesheim. Het kan dus zijn
dat de naam Dalen verwijst naar Dahl aan de Lippe
en dat veel helpers van de leenheer daar vandaan
komen. De oudste bewoners van Dalen zullen een
mengeling zijn van personen van Saksisch origine en
van Westfaals origine. In 1225 wordt Lubbert van
Dalen vermeld als leenman. Hij had als extra verplichting om de bisschop van Utrecht of zijn plaatsvervanger te begeleiden op zijn reis van Coevorden
door Drenthe naar Groningen.

“Saksisch Dalen”
18 schuldmudden

Deze kaart is de situatie van Dalen op de
kadastrale kaart van 1832. Dat hier een
leengoed lag wordt vermeld in oorkonden.
In 1379 was Arend Huys (van Norch) van
Ruinen leenman van het goed Oeldinc met
toebehoren en Roelof van Steenwijk had
Bensingegoet. (Nu de Bente genaamd)
Rudolf (Roelof) van Steenwijk was gehuwd
met een dochter van Arend van Norch.
Schulte van Dalen in 1762 was Georg R W
Kymmell, als opvolger van zijn oom Jan Oldenhuis, wiens vader Tymen ook al schulte
was van Dalen en Oosterhesselen. Tymen
was gehuwd met Lammina Huisingh, dochter van ette Hendrik Harms Huisingh van
Oostermoer, Gieten/Bonnen/Gasselte. De
Huisingh’s van Gasselte zijn vermoedelijk
afstammelingen van Arend Huys van Ruinen, g/m Lamme van Gasselte, leenman van
de bisschop van Utrecht. Tymen Oldenhuis
zelf is vermoedelijk ook een nazaat van een
leenman van de bisschop. Alle bezitters van
bestuurlijke functies in Drenthe zijn nazaten
van leenmannen en huwden binnen de eigen stand.
Al in 1152 wordt het klooster Werden vermeld met inkomsten uit Dalen.
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“Wachtturm”
Wachtum als
nederzetting
vindt u in een
volgend deel.

Eén van de eerste handelingen die een bezetter van een vreemd land zal doen is het inrichten van steunpunten
voor het leger in of nabij strategische punten om de macht van de heerser hierdoor gestalte te geven. De Romeinen deden dit al in hun tijd en de Franken bouwden hierop voort. Op de weg van Coevorden naar het noorden kwam men destijds even voor het huidige Wachtum bij een splitsing, waar men rechtsaf naar het oosten,
richting de Hondsrug kon gaan en rechtdoor naar het westelijk deel van Drenthe. Het is dan ook aan te nemen
dat de Franken nabij dit strategische punt een steunpunt of controlepunt moeten hebben ingericht. Historisch is
hier niets van beschreven. Maar wanneer we de kadastrale kaart van 1832 bekijken dan valt onmiddellijk de
afzonderlijke ligging van de bebouwing op; een westelijk deel en een oostelijk deel. Het westelijk deel ten noorden van de weg heeft typische kenmerken van een Saksische nederzetting. Het oostelijk deel komt overeen met
een kavelinrichting die lijkt op die van nederzettingen waarvan zeker is dat die zijn aangelegd door een leenman
van de Frankische bezetter.
Wanneer we de kadastrale kaart van 1832 plaatsen op een achtergrond van de aktuele hoogtekaart dan zien we
in de noordoost hoek van het huidige Wachtum vaag twee cirkelvormige verhogingen. De middelpunten liggen
90 meter van elkaar. Dat komt ongeveer overeen met de afstand binnen de bekende dubbele motte de Schuilenburch bij Almelo. Wanneer we de twee lichte verhogingen bij Wachtum gaan opwerken tot een model dubbele motte, dan zien we het beeld zoals op deze kaart is aangegeven. Heel goed aanvaardbaar en mogelijk zelfs
met water gevulde grachten via het verlengde van het stroompje dat in 1832 eindigde bij de meest oostelijk
gelegen boerderij. Ten zuiden van deze motte zal de bewoner van de motte grond in leen hebben gekregen
waarop hij één of meerdere boerderijen heeft gebouwd en dat later verder is uitgegroeid tot Wachtum oost.
Wachtum west bleef een Saksische nederzetting en breidde zich daar uit.
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Nabij de Goringdijk, de oude weg van Gees over de hei en het veen richting Ruinen, ligt even ten zuiden van de brug over de Geeserstroom, de Klinkenberg. Deze berg is na onderzoek in
het terrein herkend als het restant van een heuvel, waarop een mottekasteel heeft gestaan. Een aantal jaren voor het jaar 2000 is het gebied als natuurgebied heringericht, waarbij ook de
gracht welke om de motte moet hebben gelegen, is hergraven op basis van de sporen welke in het terrein nog zichtbaar waren. Het bleek hier te gaan om een zogenaamde dubbele motte.
In vergelijking tot de motte bij Wachtum, afgebeeld op kaart 2, is de Klinkenberg wel wat aan de kleine kant. Ook deze burcht moet dienst hebben gedaan als steunpunt voor het leger.
Maar het verkeer over de Goringdijk richting het westen zal minimaal zijn geweest, vanwege het veengebied waar de route doorheen liep. Een andere route van Gees naar het noordwesten was beter begaanbaar. Maar ook, komend vanaf Coevorden, was de route via Oosterhesselen nog beter en dat zal de reden zijn dat de motte op de Klinkenberg is verlaten en ten oosten van Oosterhesselen, aan het Drostendiep, een vervangende burcht is gebouwd. Bij de bouw konden toen ook de nieuwste technieken en beschikbare materialen worden toegepast.
Ook de ligging was beter, gezien het gebied dat onder controle moest worden gehouden. Zie de volgende pagina.

Landgoed de Klenke 1832

Kaartbeeld: Kadastrale begrenzingen 1832 in zwart.
Drostendiep en grachten = lichtblauw, wegen = grijs.
Achtergrond de actuele hoogtekaart (bruin = hoog, blauw = laag)

Het huidige gebouw is in 1948 grondig verbouwd door het Ministerie van Maatschappelijk Werk.. Daarvoor moet voor 1832 een ouder gebouw gesloopt zijn en vervangen door
nieuwbouw. Van het oude gebouw is nog een tekening bewaard gebleven, gemaakt omstreeks 1720 door Jacobus Stellingwerf (1667-1727). Over de juistheid van de tekening
bestaat twijfel. De tekening was in bezit van J T Bodel Nijenhuis, die zijn gehele collectie
kaarten en tekeningen geschonken heeft aan de Universiteit Leiden. (Tekening zie volgende pagina).
Wie de bezitters van de Klenke zijn geweest is goed beschreven in het Drents Archief
(0613 Huis de Klencke te Oosterhesselen) vanaf het midden van de 17e eeuw toen Georg Wilhelm von Inn– und Knipphausen trouwde met Anna van Ewsum.
Wie de eerste eigenaar zal zijn geweest en de opvolgers vindt u op de volgende pagina.

Deze tekening van omstreeks 1720 is gemaakt in opdracht van oudheidkundigen o.a. Andries Schoemaker, door Jacobus Stellingwerff. op basis van aangeleverde schetsen welke door anderen zijn gemaakt. Enkele schetsen van andere
gebouwen bleken bij vergelijking met nog bestaande originele gebouwen onbetrouwbaar. Daarom bestaat er twijfel of het huis de Klencke van 1720 er wel zo
uitzag. Maar onmogelijk is het niet. Het oudste gebouw is voor 1219 gebouwd
en kan in dezelfde trant zijn gebouwd als het huis te Coevorden.

De oudst vermelde is Herman Clincke, dienstman van de bisschop van
Utrecht in 1219.
Hij was vermoedelijk een nazaat van Otto van Ruinen die zelf weer een
nazaat zal zijn van Arnold van Blankenheim van Gelre, g/m Adelheid van
Zutphen., gezien het wapenschild van Ruinen, drie Gelderse rozen.
Het gebouw is de opvolger van het mottekasteel aan de Geeserstroom en
zal gebouwd zijn na 1050, vermoedelijk tussen 1139 en 1150, toen Herbert van Wierum bisschop van Utrecht was.
Na Herman werd zijn zoon Gerar(dus) leenman, daarna diens zoon Johannes, g/m een van Ruinen, daarna hun zoon Gherhardus. De volgende is
diens zoon Johan en daarna zijn zoon Gerard, die omstreeks 1370 trouwt
met Agnes de Vos van Steenwijk. Hun zoon Johan is de laatste met de
toevoeging van Klenke. Zijn vader Gerard sterft kort na zijn huwelijk en
Agnes hertrouwd met Arend Huys (van Ruinen), wiens vrouw Lamme van
Gasselte even daarvoor ook was overleden.
Arend Huys was een kleinzoon van Otto van Norch g/
m Ida van Ruinen. Johan
Clencke wordt daarna ook
vermeld als johan de jonge
van Ruinen. Johan overlijdt
omstreeks 1425/1427.
In 1464 wordt Gheert
Klencke vermeld en in
1504 Gheert Klenckinge als
vrouw van Clawes
Grootehues. In dezelfde
akte ook haar zuster Nese
(Agnes) Klenckinge of van
IJsselmuden.
Mogelijk kleindochters van
Johan Clencke.

ter Klinke in Drenthe

Daarna komt het goed via
vererving en verkoop in
handen van (verre) familieleden uit de stam van Ruinen.
Zie Drents Archief.

De ligging van bolwerken of mottekastelen in Drenthe, aangelegd na het jaar 800 door of namens de Frankische bezetter.

Ook de motte bij Noordlaren behoort tot de groep bolwerken waarover al veel is geschreven. Deze motte aan de Mitsplete (ook vermeld als Nutzpete en Mitspete in de literatuur) is archeologisch onderzocht en heeft dezelfde kenmerken als de motte bij Raalte, waarvan de afmetingen precies bekend zijn, daar deze in 1832 nog aanwezig was en is ingemeten en afgebeeld
op de kadastrale kaart. Recent onderzoek over borgen en kastelen in het Gorecht is gepubliceerd door Diana Spiekhout van de RUG, met uitgebreide literatuurverwijzingen. De motte bij
de Mitsplete is vaak verwoest en weer opgebouwd. Gezien de ligging diende deze om het verkeer van en naar Groningen via de Hondsrug te kunnen controleren, of om het gebied ten
zuiden van de mitsplete te beschermen tegen aanvallers van uit het noorden. Niet bekend is wanneer deze motte is aangelegd. Mogelijk al door de Franken na de onderwerping van de
Drenten om de controle over het gebied te verstevigen. Tussen 1200 en 1227 (slag bij Ane) werd door beide partijen zwaar gestreden om het bezit van deze motte. Na de laatste vernieling in die tijd is het niet weer opgebouwd omdat door toedoen van kloosterlingen het maken van bakstenen (kloostermoppen) eind 12e eeuw goed in zwang kwam en bouwwerken van
veel betere kwaliteit konden worden vervaardigd. Daarvoor was echter een stevige ondergrond noodzakelijk, zodat werd uitgeweken naar de hoger gelegen zandgronden.
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(1266 gereed en in 1267
alweer vernield.)

Voor het jaar 1000 aangelegd

Yde was in de vroege middeleeuwen een strategisch punt. Komend vanaf Groningen kon men hier of richting Norg en Frisia ten westen van de Lauwers gaan of richting Peelo, Rolde en
verder naar Coevorden of Ruinen. Na de onderwerping van de Drenten zal de Frankische bezetter het verkeer op deze routes hebben willen controleren en hier een burcht hebben gebouwd. Ten noordwesten van Yde zijn op luchtfoto’s cirkelvormige sporen van sloten of grachten te zien die waarschijnlijk de plaats aangeven waar destijds een motte is aangelegd. De
sporen lijken veel op de sporen die bij Eelde zijn ontdekt en waar na onderzoek de Waterburcht als archeologisch monument is opgericht. Uit oorkonden blijkt dat er in Yde inderdaad een
burcht is geweest en ook een leengoed. In 1832 was het perceel waarop de motte heeft gestaan eigendom van een familie die mogelijk afstamt van de leenman die destijds het leengoed
bij Yde in bezit had. In een volgend hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan. De vorm van de motte bij Yde is conform die te Wachtum en Gees dus met een wachttoren en een afzonderlijk
deel voor de verblijfsgebouwen.
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Eelde
4 schuldmudden

Eelde komt met 4 mudden voor op de
schuldmuddenlijst, dus moeten we volgens
Blok aannemen dat hier oorspronkelijk 4
boerderijen van Saksisch origine hebben
gelegen. Deze 4 boerderijen vormden hier
dan het meest noordelijke punt ten westen
van de Drentse Ae dat tot de gouw Drenthe
behoorde. In een belastingregister van omstreeks 1450 zijn er in Eelde 11 agrarische
bedrijven en 3 ambachtslieden. Namen:
Roelof Kamping, Jan Polling, Soest Lueffoge,
Jan Alleken, Claas bij de linden, Roelof Polling, Jan Lefers, Alert Ludikens, Roelof Dalebuus, johan Hoving, Arend Ghellen meier,
Schulteken, Gese van Eelderwolde, Geert
van Eelderwolde.

Tot de gouw Drenthe behoorde in de middeleeuwen niet de
lage delen boven ongeveer de lijn Lieveren—Bunne—Yde.
Alleen de nederzettingen Roden en Eelde op de uitlopers van
hoge ruggen, evenals de hoge rug tot en met Groningen behoorden wel tot Drenthe. Een gouw kende, evenals de latere
graafschappen, geen geografische afgebakende begrenzing.
Het was een verzameling nederzettingen van gelijke rechtsstructuur. Nadat de Franken na 800 hier hun macht hadden
gevestigd werd Groningen een decentraal bestuurscentrum
en dus een belangrijke plaats welke goed beschermd moest
worden. Ook moest de voedselvoorziening veilig gesteld worden en vooral voor het leger moest er voldoende voorraad
zijn wanneer het op trektocht was. Daarom werden op verschillende plekken landgoederen aangelegd. In een oorkonde
van 1040 worden enkele landgoederen door de Duitse keizer
Hendrik aan de bisschop van Utrecht gegeven, gelegen in het
graafschap van Rudolf (tussen Lauwers en Eems) en daarbij is
ook Linterunghe, vertaald als Lenferding. Omdat het de bedoeling van de keizer was om de bisschop van Utrecht heel
Drenthe te geven en de bisschop van Münster het Frisia tussen Lauwers en Eems, moeten de vermelde landgoederen aan
Drenthe grenzen. De overeenkomst met de huidige naam
Lemferdinge geeft aan dat het landgoed/leengoed het gebied
ten oosten van Eelde is. De eerste leenman zal een ridder zijn
geweest van de Duitse keizer die afkomstig is uit Westfalen.
Daar ligt namelijk een riddergoed Lenverding . Het ligt in de
nabijheid van Werl en graaf Rudolf was een nazaat van Werl .
Deze familie had in 1040 heel Frisia tussen Lauwers en Eems
en de Emsgau in leen. Die eerste leenman zal zeker in die tijd
een burcht hebben bewoond en dan niet de Waterburcht. De
Waterburcht is volgens van Vilsteren na 1241 en mogelijk
voor 1266 gebouwd. Dat vermoeden is later bevestigd. De
waterburcht is gereed gekomen in 1266, maar in 1267 al weer
vernield. Het leengoed zal het gehele gebied rondom het huidige Eelde-Paterswolde, tussen het Eelderdiep en de Drentse
A zijn geweest, behalve de gronden die de toenmalige Eelder
boeren gebruikten. Mogelijk was die leenman in eerste instantie gehuisvest op de motte Yde en heeft hij later een borg
aan de Drentse A gebouwd, die bekend staat als de Borchstee,
later Oosterbroek. Het landgoed/leengoed is in later jaren
opgedeeld in afzonderlijke lenen waarop de nu bekende landhuizen zijn verrezen.
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Contouren Motte

Ten noorden van Assen, nabij de vroegere nederzetting Peelo, en nabij de splitsing van de weg Rolde naar Groningen of Friesland, is op de
luchtfoto duidelijk een donkere cirkelvormige verkleuring te zien die
doet denken aan de vroegere aanwezigheid hier van een mottekasteel. Deze motte kan zijn aangelegd na de onderwerping van de Saksische Drenten door de Frankische overheersers. Mogelijk was deze
motte ook de woonburcht van de leenman van het leengoed Pithlo of
Peelo, vermeld in een oorkonde van 1040. De motte zal dan zijn aangelegd in de 9e of 10e eeuw.

In de nabijheid van mottekastelen of burchten aangelegde landgoederen op basis van de “Capitulare de villis enz.” van Karel de Grote.
motte

Uit een oorkonde van mei 1040
blijkt het bestaan van een landgoed Peelo, in bezit van Uffo en
zijn broer, maar die waren wegens vermetel gedrag tegen de
Duitse keizer afgezet als leenman. De keizer gaf het leengoed aan de bisschop van
Utrecht., samen met de landgoederen Lenverding, Eyen,
Wittelte en Uffelte. Waar het
landgoed Peelo lag kunnen we
opmaken uit de kadastrale
kaart van 1832. De dienstman/
leenman zal in eerste instantie
op de motte hebben gewoond,
maar in latere eeuwen zal deze
een burcht of versterkt huis op
het leengoed bij de bedrijfsgebouwen hebben opgericht. Het
vierkante terrein op de kaart,
omgeven door een gracht, geeft
de plaats aan waar omstreeks
1600 een borg is gebouwd door
een nazaat van Onsta, afkomstig uit de Ommelanden en destijds leenman, vermoedelijk
verkregen via huwelijk met een
dochter nazaat van Ruinen.
Zie ook Peelo in een volgend
deel.

Peelo ligt aan de oude route van Coevorden via Rolde
en Loon naar Yde/Groningen. Even voorbij Peelo en
net ten noorden van de motte die linksboven op de
kaart is aangegeven, kon men linksaf slaan richting
Norg en dan verder via Een en Bakkeveen naar Frisia
ten westen van de Lauwers. Na 800, toen de Franken
heerser werden in dit gebied, is vermoedelijk al de
motte aangelegd om het verkeer in beide richtingen
onder controle te krijgen en te houden. Alle gronden
die buiten de toenmalige gebruiksgronden van de
Saksische boeren vielen had Karel de Grote tot domeingrond verklaard en delen ervan gaf hij uit aan
voornamelijk ridders uit zijn leger om hierop landgoederen aan te leggen, ter voorziening in de levensbehoeften van de dienstmannen op dat landgoed, maar
ook ter voorziening van de dienstmannen op de decentrale hoven en het centrale hof. Verder moesten
voorraden worden aangelegd ten behoeve van het
leger wanneer dat op trektocht was. Karel had die
regels vastgelegd in de “Capitulare de villis vel curtis
imperialibus”. Die regels waren algemeen opgesteld
voor zijn gehele rijk, maar niet alle regels waren overal
toepasbaar.
Peelo moet oorspronkelijk echter een Saksische nederzetting zijn geweest van 2 hoeves. In het register
van schuldplichtige hoeves staat Peelo vermeld voor 2
schuldmudden. Deze belasting is door de Frankische
bezetters opgelegd omdat de Saksisch Drentse boeren
zich niet hielden aan de door Karel de Grote opgelegde verplichting om geen gebruik meer te maken van
de woeste gronden, bossen, meren en wateren die
buiten de gronden lagen die men in gebruik had ter
voorziening in de dagelijkse levensbehoeften. Die
gronden waren na de onderwerping domeingrond
geworden.

De ligging van bolwerken of mottekastelen in Drenthe, aangelegd na het jaar 800 door of namens de Frankische bezetter.
Peest als nederzetting vindt u in een volgend deel.

Aan de route van Peelo naar Een via Norg ligt halverwege het dorp
Peest. Uit een oorkonde van omstreeks 1245 is bekend dat Johannes
van Haerlo hier een leengoed bezat. Op bovenstaande luchtfoto van
Google Maps is duidelijk een ringvormige verkleuring te zien die kan
duiden op de plek waar in de vroege middeleeuwen een motte kan hebben gestaan. Dat verklaart dan tevens waarom op de kadastrale kaart
van 1832 de zandweg een boog vertoont, precies ter hoogte van de
motte. Tevens is er dan een verklaring voor de twee korte zijarmpjes
van de waterloop die op de kaart van 1832 voorkomt. Deze armpjes zijn
het restant van vroegere waterlopen die naar de grachten van burchten
hebben gelopen. Het gebied aan de zuidkant is in de jaren 1940-1945 op
de schop geweest en geëgaliseerd voor de aanleg van een Duits vliegveld. Maar toch is op moderne luchtfoto’s nog een cirkelvormige verkleuring te zien die duidt op een hoogte. Het is niet ondenkbeeldig dat
ook daar een motte heeft gelegen. In het oorlogsgeweld tussen de jaren
1000 en 1400 werden regelmatig verdedigingswerken vernietigd en
weer opgebouwd, vaak op een iets andere plek. In een volgend hoofdstuk komt dit gebied nogmaals aan de orde bij de behandeling van de
ligging van landgoederen/leengoederen.
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Ook vanuit het westen, het Friesland tussen Vlie en Lauwers, kon men Drenthe binnentrekken. Een weg die via Bakkeveen, Een, Norg en Yde naar Groningen liep en de verbinding over
land was tussen Frisia ten westen van de Lauwers en Frisia ten oosten van de Lauwers. Een route die voor de Franken van groot belang was om de Saksische Drenten te onderwerpen en
te kerstenen. Even ten oosten van het Grote Diep moet een motte zijn aangelegd. De contouren van de gracht zijn op luchtfoto’s te herkennen. Ten westen van dit diep, op gronden die
destijds tot Frisia tussen Lauwers en Eems werden gerekend, werd een landgoed aangelegd ter voorziening in de levensbehoeften. In het volgende hoofdstuk wordt dit nader op de kaart
aangegeven. Het riddergeslacht dat dit landgoed in leen had omstreeks 1200 heeft een belangrijke rol gespeeld in de historie van Drenthe. Ook dit wordt in een volgend hoofdstuk nader
op de kaart aangegeven en toegelicht.
Vanuit het noorden was Drenthe, in casu Groningen, bereikbaar vanaf open zee via de Hunze. Frisia was al ver voor 800 onderworpen en daarbij zal zeker ook de Saksische nederzetting
Groningen zijn belegerd of mogelijk toen al bezet. Groningen laat ik hier buiten beschouwing omdat hierover al veel is gepubliceerd.
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Uit dit leengoed is niet alleen het
dorp Een ontstaan, maar ook de dorpen Veenhuizen en Westervelde.
In deel 3 wordt Een nader beschreven
en in deel 5 vindt u Veenhuizen en
Westervelde.
Na de erkenning en vaststelling van
het Drentse Lantrecht omstreeks
1410 zijn Een en Veenhuizen boermarken geworden binnen het dingspel Norg.

De kaart links is een compilatie van de kaart
Veenhuizen 1639, Tiedeman 1710 en de kadastrale kaart van 1832 op een achtergrond van de
topografische kaart. Hierop is de ligging van
oude wegen in de middeleeuwen gereconstrueerd. Wanneer in 1040 de bisschop van Utrecht
de landgoederen Lenverding, Eyen, Pithlo, Uffelte en Wittelte verkrijgt van de Duitse keizer
Hendrik dan zijn die bedoeld om de bisschop in
staat te stellen zijn macht op het graafschap
Drenthe te verstevigen, welke macht hem is
toegezegd en welke hij definitief zal verkrijgen
in 1047. Het landgoed Eyen lag ten zuiden van
de buurt, nu Een Noordeinde genoemd. De
leenman van het landgoed, Uffo, was het leenrecht ontnomen wegens vermetel gedrag. Het
bolwerk/mottekasteel aan de oostkant van het
Grote Diep zal het onderkomen van de dienstman zijn geweest. Tussen 1150 en 1350 is dit
gebied vele malen het strijdtoneel van schermutselingen en gevechten geweest. Het bolwerk is afgebroken en vervangen door een borg
aan het Grote Diep. De groei door gezinsuitbreiding van de leenman en dienstmannen heeft
geleid tot uitbreiding in noordelijke richting tot
en met Een Noordeinde en in zuidelijke richting
rondom de kerk. Hier is later Veenhuizen ontstaan, het oude Veenhuizen, welke na 1412 een
zelfstandige boermarke werd. In 1206 komt
Hendrik van Norch in beeld als leenman, trouw
aanhanger van de bisschop. Omstreeks 1330
wordt zijn borg vernield en valt het leengoed
uiteen. Zie verder de volgende pagina en Een als
nederzetting in deel 3.
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Echten, ten Arlo en Steenbergen als nederzettingen vindt u in een volgend deel.

Behalve bij Coevorden was er ook nog een andere mogelijkheid om vanuit het zuiden Drenthe binnen te trekken. Vanaf
de Sallandse heuvelrug bij Ommen liep er een pad in Noordelijke richting, over een zandrug. Na het oversteken van de
Reest kwam men in Drenthe en daar staken de koppen van
de zandrug steeds duidelijker boven het landschap uit. Ter
hoogte van het huidige Zuidwolde lagen zelfs een paar nederzettingen, Steenbergen en ten Arlo. Bij ten Arlo kon men
het stroomdal van een zijarm van de Reest oversteken en
kwam men in Echten. Van daar liep de weg verder naar Ruinen. Dit pad kan ook door Saksische landverhuizers zijn gebruikt om in het zuidwestelijk deel van Drenthe een geschikte woonplaats te zoeken. Maar ook de Franken, de legers
van Karel de Grote, zullen dit pad gekend hebben tijdens hun
pogingen om de Drenthe te onderwerpen en te bekeren tot
het christelijk geloof. Zij zullen in dit eenzame gebied weinig
tegenstand hebben ondervonden en het in bezit hebben
genomen. Volgens de militaire strategie in die tijd zal er een
verdedigingswerk zijn gemaakt waar een ridder het bevel
kreeg als leenman van de heerser. Die zal conform de richtlijnen in de “Capitulare de vilis vel curtis imperialibus”, uitgevaardigd door Karel de Grote, hier een landgoed hebben
aangelegd, ter voorziening in de levensbehoeften. Het verdedigingswerk of bolwerk zal waarschijnlijk een motte zijn
geweest. Waar die is aangelegd is niet bekend en ook op
luchtfoto’s of op aktuele hoogtekaart zijn geen sporen te
ontdekken in deze buurt. Maar in Echten staat wel een havezate, een vroeger leengoed. Mogelijk heeft op het terrein
van deze havezate het mottekasteel gestaan, dat dan later is
vervangen door een burcht van betere kwaliteit en nog later
door het huidige gebouw. Ook in Ruinen moet dat het geval
zijn geweest zoals op de volgende kaart is te zien.
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Ruinen en Havelte als nederzetting vindt u in een volgend deel.

Volgen we de oude route van Salland via Steenbergen, ten Arlo en Echten naar het zuidwesten
van Drenthe, dan komen we in Ruinen, waar ook een versterking zal zijn aangelegd. Deze is te
vinden op het erf van de Oldenhave. Op de uitvergroting van de kaart (links) is de ligging aangegeven. De motte zal destijds aan of direct nabij de beek hebben gelegen, zodat de gracht
verzekerd was van voldoende water. De beek is eeuwen later verlegd, maar de laagte van de
vroegere loop is nog aanwezig. Hier ligt nu een rechte sloot, die met een paar knikken naar de
plek loopt waar vroeger de motte moet hebben gelegen. Op de AHN is de ligging vaag herkenbaar.

In de nabijheid van mottekastelen of burchten aangelegde landgoederen
op basis van de “Capitulare de villis enz.” van Karel de Grote.
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Na Ruinen komen we bij Rheebruggen de volgende motte tegen. Even na het passeren van de stroom ligt ten zuiden van de weg een weiland. Op de AHN zijn hier duidelijk de omtrek van een cirkelvormige gracht te zien. Een paar honderd meter ten zuiden ervan ligt in het terrein een heuveltje aan een stroompje. Het is mogelijk dat deze heuvel ook als basis heeft gediend voor een eerder aangelegde motte. Maar vanwege de controleerbaarheid van het vervoer over de weg kan het daarom zijn verplaatst. Waarschijnlijk was deze motte ook de verblijfplaats van de ridder Uffo die in
een oorkonde van 1040 wordt vermeld als de leenman van het landgoed Uffelte. In
een volgend hoofdstuk wordt dit nader onder de loep genomen.

In de directe omgeving van Uffelte zijn geen sporen van de
aanwezigheid van een vroegere burcht in de vorm van een
motte te ontdekken. Een leengoed Uffelte wordt samen
met Wittelte vermeld in de oorkonde van 1040. Waar wel
een motte heeft gestaan is in Rheebruggen. En even ten
zuiden van de plek waar deze burcht was gelegen, ligt nog
een heuvel, met er omheen een laagte en sporen dat deze
heuvel omringd was door een riviertje. Niet uit te sluiten is
dat deze heuvel in eerste instantie dienst heeft gedaan als
basis voor een eerder opgericht bolwerk. In 1040 is nog
geen sprake van leengoederen bij Rheebruggen en het zou
kunnen dat hier Uffo zijn onderkomen had. Uffo en zijn
broer werden in 1040 door de Duitse keizer afgezet, maar
in veel soortgelijke gevallen is gebleken dat de leenmannen
niet zomaar zijn vertrokken. Helaas zijn te weinig gegevens
bewaard gebleven om het spoor van Uffo en Witto verder
te volgen.

Omstreeks 1300 bezat de Proosdij van St Pieter te Utrecht veel inkomstenbronnen in Uffelte.
4 keuterijen die elk 20 denarios Gronings moesten opbrengen. De keuters waren ook verplicht om op de heemspraak te verschijnen.
Verder ontving zij van één huis 1 libras groniensis en van een ander huis 20 uncias.
Een aantal hoeves hadden bijzondere verplichtingen in de vorm van het leveren van mudden rogge en mout. Deze hoeves vallen dan onder het leengoed
en moeten voldoen aan de bepaling van het leveren van graan voor het Hof van de keizer, later de bisschop van Utrecht en voor het leger.
Vermeld zijn het Tydesingehuis, het Banningehuis, het Nibrinkehuis, het Scuringgehuis, het Emingehuis, het …..huis, het Ebelingehuis, het Raderdingehuis,
het Borgardingehuis, het Wesselingehuis, het Hebingehuis, het Hoxkingehuis, het Namingehuis, het Battingehuis, het Ludingehuis, het Hingehuis en het
Rossingehuis. De laatst vermelde 6 huizen moeten ook een schuldmudde betalen. Dat zou betekenen dat Uffelte oorspronkelijk toch een Saksische nederzetting is geweest. Uffelte staat echter niet vermeld in het schuldmuddenregister.
De molen betaalt aan de Proosdij zeven en een halve schepel Deventer maat, de tienden uitgezonderd.
Nicolaas Rudolfzoon van Uffelte betaald als leenman 18,5 mud rogge en mout en de tienden van gronden en huizen te Uffelte. Jacob van Campen , de
schulte, de vierde schoof en de tienden.
De Saksische kern lijkt het oude centrum te zijn, maar dat is niet af te leiden uit later vermelde familienamen xoals Hoksen en Naminge en mogelijk nog
Leuninge, Lussing en Huijsing. Op de volgende pagina een overzicht van namen van belastingplichtigen uit de periode 1612-1832.

UFFELTE oost 1832 namen eigenaren gebouwen
De nummers bij de gebouwen verwijzen naar het volgnummer van de
belastingplichtigen in het Haardstedenregister van 1774 volgens de
originele scans van dat register.

Na de naamsvermeldingen in de oorkonde van 1301 komen we in het register van bezaaide landen uit 1612 de volgende reeks namen tegen. (te raadplegen in het Drents
Archief) Dan volgt in 1640 een verslag van de opmeting van de landerijen per bezitter,
met vermelding van ieders bezit. In 1691 het eerste haardstedenregister, gevolgd door
die uit de jaren 1692,1742,1754,1764,1774,1784,1794 en 1804. Daarna in 1832 de
naamsvermelding van de eigenaren in de kadastrale registers. Op de kaartjes is met
blauwe cirkels de mogelijke ligging van de oude Saksische kern (en) weergegeven. Dit,
op basis van de later in de stukken vermelde namen van bezitters van die panden.

UFFELTE west 1832 namen eigenaren gebouwen
molen

De nummers bij de gebouwen verwijzen naar het volgnummer van de
belastingplichtigen in het Haardstedenregister van 1774 volgens de
originele scans van dat register.

In 1768 heeft de landmeter A Meusinge in opdracht van de Decaan en de Kapittelen van de
kerk St Pieter te Utrecht het gebied van de
Uffelter Marckte gemeten. Deze kaart is op
internet te raadplegen, doch de nauwkeurigheid is zeer onvoldoende om te worden ingepast in het huidige coördinatenstelsel.

Deken en kapittel van Sinte Peters te Utrecht ontslaan COENRAET TEN HOUE en zijne vrouw ALIJT uit den hoorigen
echt en verhuren aan hen hun huis te Vffelte met verschillende perceelen land aldaar tegen 10 mudden rogge 's
jaars; waarvan hij 2 mag korten voor 't onderhoud van den
"spijker" te Uffelte en de inning van 's kapittels roggepachten uit Drente.
Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert achte ende
dertich op sinte Victoers dach.
Oorspr. (Inv. No. 1267 (afd. Varia)). Met zeer geschonden
zegel van het kapittel in bruine was.

Kopieën van door mij verzamelde gegevens zijn gratis verkrijgbaar door een mail
te sturen naar post@dorpshistorie.nl

In de nabijheid van mottekastelen of burchten aangelegde landgoederen op basis van de “Capitulare de villis enz.” van Karel de Grote.
Op de kadastrale kaart van 1832 komt een
perceel voor waarbij de naam “Witto’s
heuvel” is vermeld. Op dezelfde plaats kunnen we op de actuele hoogtekaart en op
luchtfoto’s cirkelvormige verkleuringen
ontdekken. Het oude volksverhaal dat hier
de burcht van ridder Witto heeft gestaan is
dan in overeenstemming met de oorkonde
uit 1040, waarin melding wordt gemaakt
van het bestaan van het landgoed Wittelte,
dat ontnomen is aan de leenmannen Uffo
en zijn broer. De naam van de broer van
Uffo wordt niet vermeld. Daar er ook in
Uffelte een burcht is te ontdekken kan al
gauw de link worden gelegd naar de afleiding van de plaatsnaam aan die van de
persoon. Tot het landgoed van Witto en
Uffo zullen dan de gronden hebben behoord die in de directe omgeving van dit
mottekasteel hebben gelegen met mogelijk
bedrijfsgebouwen op de plekken waar in
1832 ook gebouwen zijn aangegeven.
Wittelte komt niet voor in het schuldmuddenregister, zodat mag worden aangenomen dat Wittelte zijn ontstaan te danken
heeft aan het Frankische leengoed. Een
andere verklaring voor de namen Uffelte
en Wittelte is de oorspronkelijke schrijfwijze in oorkonden. Uffelte kan ook gelezen
worden als Upholte en Wittelte al Uutholte, op het holt en uit het holt, ofwel in het
bos gelegen en buiten het bos gelegen.
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Boven Uffelte ligt Wittelte, waar in het terrein nog een heuvel ligt, bekend als
de Wittelterberg. Deze wordt op de kadastrale kaart van 1832 vermeld als
Witto’s heuvel. Op de AHN is duidelijk de ligging van de oude gracht of grachten te herkennen. Het volksverhaal wil dat hier de woonplaats was van Witto,
de leenman van het hier gelegen landgoed. Witto zou een broer zijn van Uffo
en dat klopt dan met de tekst uit de oorkonde van 1040, waarin Uffo en zijn
broer hun leengoederen werden ontnomen wegens vermetel gedrag tegen de
Duitse keizer. Deze gaf daarop deze goederen aan de bisschop van Utrecht,
samen met Eyen, Peelo en Lenverding. We komen hier later op terug.
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Ligging motte terrein met gracht
op de Franse kaart van 1810.
Het meest noordelijke deel van de kop van Overijssel , ten westen van Havelte tot aan het stroomdal van de Linde, vormt een natuurlijk geheel met het Landschap Drenthe. Dit deel zal
voor de komst van de Franken naar deze streken tot de gouw Drenthe hebben behoord. De Franken zullen dit gebied zijn binnengetrokken vanuit het oosten via de weg van Ruinen naar
Rheebruggen. Bij het diep bouwde men een borg, een zogenaamd mottekasteel, om de toegangsweg naar het zuidwestelijk deel van Drenthe te beveiligen. Ten zuiden van de Saksische
nederzettingen Wapse en Vledder, samen minder dan 20 bedrijven, een praktisch onbewoond gebied met alleen aan de zuidrand van de keileemhoogten een paar kleine nederzettingen
met slechts enkele boerderijen. Maar de weg die over deze keileembulten westwaarts liep bleek wel de invalsweg over land naar Friesland te zijn. Om zichzelf te beveiligen tegen mogelijke
aanvallen van de Saksische bewoners, die overwonnen en gekerstend moesten worden, heeft men ook aan de westkant van dit gebied een motte aangelegd waar een kleine legereenheid
kon verblijven Voor het bouwen van een kapel en enkele boerderijen voor de noodzakelijke levensbehoeften heeft men een plek gekozen bij de Ae, waar Steenwijk uit is ontstaan. De kapel
van Steenwijk deed ook dienst voor de gekerstende bewoners van de kleine nederzettingen in de buurt. De kerk van Havelte heeft men niet gebouwd bij de toenmalige nederzetting, maar
een heel eind noordwaarts, aan de weg naar Uffelte en Rheebruggen.

